
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

تهران شمالاربری ب  



 

                                                         info@wbar.ir                                              www.wbar.ir 12080187111        2 

 شرایط و مسلم است کهمازندران را دارید، شمال کشور مانند از تهران به  حمل بار یا باربری اگر قصد
ل الزامات این نوع حمباید به  حتما   متفاوت است و نسبت به باربری داخل شهر تهران توجهقابلنکات 

 توجه کنید. شدهانیبکه در ادامه  بار

 باربری تهران شمالنکات  

  تاجای ممکن سعی ،اگر قصد اسباب کشی را داریدتوجه کنید و خود حجم بار ه بدر ابتدا باید 
 از وسایل اضافی برای حمل بار پرهیز کنید. کنید

   متناسب با حجم و میزان بار  دقت کنید ست.ا  حمل بار نوع ماشین دیگر از نکات مهمیکی
 تا اگر مشکلی پیش استفاده کنید خل جادهاسفرهای د ایرب وسیلهمجهزترین و بهترین از خود 

 لهر وسیله حمل بار دیگر باتجربه کافی در این زمینه بتواند آن را ح وخاور ،کامیونآمد راننده 
در ر برای اطالع بیشتد.ید و بار خود را سالمت به مقصد برسانیداشته باش خطریبکند و سفری 

 مطالعه کنید.مقاله را این  دیتوانیم گی راننده کامیونژ ویمورد 
  و گذاشتن اسباب و وسایل در  یبندبسته قرار بگیرد موردتوجهی که باید مسئله مهم دیگر

 ییاخود جابج جهان پیمان بار با بهترین و باتجربه ترین پرسنل.شرکت است باربریخودروی 
  .تا وسایل آسیب نبینند ی دهندمانجام  صحیح و ایمن طوربه بار را

  ابخگی در آن، بهترین مسیر را انتن داشتن تسلط به جاده و اصول رانندباید ضم باربریراننده 
 .کند

  هم یکی از نکات مهم برای باربری تهران شمال است که باید قبل حمل بار شرایط آب و هوایی
اگر این شرایط  .در اختیار داشترا  و تجهیزات الزم و وسایل ایمنی انتخاب را آن زمان مناسب

را مدنظر قرار ندهید و در روزهای بارانی و برفی باربری انجام شود به دلیل لغزنده بودن جاده 
صنعتی  یهاشهرکخوشایند نیست. کسچیهکه برای  دهدممکن است حوادث ناگواری رخ ب

مازندران و  یهاشهرکدر مازندران وجود دارند که همین امر اهمیت حمل بار بین این زیادی 
  .دینمایمتهران را چندین برابر 

 همیشه خطرات و  ندیآیممسئله برای حمل بار به شمار  نیتر مهمو  نیتر یاصلیکی از  هاجاده
رانندگان  و است وآمدرفتپر همیشه شلوغ و شمال که  یهاجاده خصوصا  .خاص خود را دارند

 .باید حداکثر احتیاط الزم را در این زمینه داشته باشندباربری  یهانیماش
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 جاده باربری تهران شمال

نقاط دیگر کشور نسبت به باربری در داخل تهران، و سایر  شمالحمل بار به که گفته شد،  طورهمان
 . طلبدیم دقت و حساسیت بیشتری را

تردد کرد.  توانیم الوس، جاده فیروزکوه و جاده هرازجاده چسه جاده اصلی از شمال تهران باربری  برای
مسافران و  مورداستفادهو از آن زمان تاکنون مرتب  قدمت باالیی دارندکه  هاجادههر یک از این 

 . اندقرارگرفتهخودروهای باربری 
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 جاده هراز:

و کارخانجات از  هاشرکتیکی مسیرهای اصلی باربری تهران مازندران است و بسیاری از  این جاده 
 کیلومتر است 381حدود  جالب است بدانید طول این جاده. کنندیم حمل بارطریق این مسیر اقدام به 

  .باشدیممسیر بین این دو شهر  نیتر کوتاهو  قرارگرفتهبین تهران و آمل  و

  جاده فیروزکوه: 

. امنیت بیشتری نسبت به جاده هراز دارد معموال  ت و تهران به مازندران اس پرتردد یهاجادهیکی از 
 742ای طولی در حدود دارجاده فیروزکوه . است شهرقائمبین تهران و در این جاده،  محل قرارگیری
 .ردیگیمقرار  مورداستفادهجابجایی کاال و جهت حمل بار که  کیلومتر است

 :جاده چالوس

 منتهیو به چالوس در مازندران  شدهشروعشهرستان کرج از  که ایران است یهاجادهاز زیباترین  یکی 
 در آن ترافیک سنگینوجود ، کندیم خاطردهیرنجارد و همه را یک مشکلی که وجود دولی  شودیم
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 هاآن. این جاده برای جابجایی مسافر و حمل بار به شهرهایی چالوس، نوشهر و نواحی اطراف است
 . ردیگیمقرار  مورداستفاده

 

 در باربری رگذاریتأثعوامل 

 از: اندعبارت شمالدر باربری تهران  رگذاریتأثخالصه عوامل  طوربه

  مل باروسایل ححجم 
 ازیموردنماشین باربری  نوع  
 مناسب جاده انتخاب  
 وهواآب شرایط 
 و یا دوطرفه بودن جاده طرفهکی  
 مسیرترافیک  ینیبشیپ 
 مجهز بودن در جاده 
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